Zápisnica č. 1 zo zasadania výboru SSKB dňa 29.4.2015.
Prítomní: členovia novozvoleného výboru SSKB: prof. MUDr. Rácz, MUDr. Dobáková,
MUDr. Molčányiová, MUDr. Špaňár, doc. Ing. Blažíček, RNDr. Kapalla, Ing. Heriban,
RNDr. Lepejová.
Ospravedlnení: členovia starého výboru SSKB: MUDr. Daňová, Ing. Balla, MUDr.
Pivovarníková.
Prítomný za starý výbor SSKB: MUDr. Sečník
Neprítomní za dozornú radu SSKB: MUDr. Dáša Albertyová, RNDr. Branko Ilek, MUDr.
Jarmila Ambrušová
Program:
1. Správa o výsledku volieb do výboru SSKB na volebné obdobie 2015-2018
2. Voľba prezidenta, viceprezidenta a vedeckého sekretára nového výboru SSKB
3. Informácia o ekonomickej situácii
4. Ekonomická a legislatívna oblasť biochemických laboratórií - diskusia
5. Návrh na zloženie pracovných skupín SSKB
6. Perspektívy spolupráce s ostatnými odbornými spoločnosťami
7. Časopis Laboratórna diagnostika a Ateroskleróza
8. Cena prof. Pecháňa
9. Určenie miesta a termínu nasledujúceho zasadnutia SSKB
10. Rôzne
1. Správa o výsledku volieb do výboru SSKB na volebné obdobie 2015-2018:
VSSKB zobral na vedomie výsledky volieb do výboru SSKB na volebné obdobie
29.4.2015 – 31.12.2018.
Výsledky II. kola boli nasledovné:
Výbor SSKB:
Lekári:
1) Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.

45 hlasov

2) MUDr. Július Špaňár

38 hlasov

3) MUDr. Angela Molčányiová, PhD.

34 hlasov

4) MUDr. Marta Dobáková

33 hlasov

Nelekári:
1) Doc. Ing. Pavel Blažíček, CSc.

46 hlasov

2) RNDr. Katarína Lepejová

44 hlasov

3) Ing. Vladimír Heriban, PhD.

37 hlasov

4) RNDr. Marko Kapalla, PhD.

34 hlasov

Dozorná rada SSKB:
1) MUDr. Dáša Albertyová

48 hlasov

2) RNDr. Branko Ilek

48 hlasov

3) MUDr. Jarmila Ambrušová

32 hlasov

Keďže sa MUDr. Dáša Albertyová ospravedlnila, že sa pre nedostatok času nemôže ujať
funkcie v dozornej rade, 3. členom dozornej rady sa stane RNDr. Anton Kolačan s počtom
hlasov 28.
Dozorná rada si zvolí svojho predsedu na svojom zasadaní.
2. Voľba prezidenta, viceprezidenta a vedeckého sekretára nového výboru SSKB:
VSSKB si zvolil v tajnom hlasovaní pomocou volebných lístkov nasledovných
funkcionárov:
Prezident:

prof. Rácz (7 hlasov)

Viceprezident:

doc. Blažíček (7 hlasov)

Vedecký sekretár: RNDr. Lepejová (7 hlasov)
VSSKB zároveň zvolil MUDr. Dobákovú (7 hlasov) za hospodára.
3. Informácia o ekonomickej situácii:
MUDr. Dobáková prečítala predbežnú správu o ekonomickej situácii SSKB zo SLS.
Finančné toky v rámci SLS a SSKB bude nutné objasniť v spolupráci hospodárky
SSKB a SLS.
Termín: do nasledujúceho zasadnutia VSSKB
Zodpovední: MUDr. Dobáková, prof. Rácz

4. Ekonomická a legislatívna oblasť biochemických Iaboratórií – diskusia
Otázky ohľadom nepeňažných príjmov sa budú riešiť v spolupráci do SLS a
s právnikom.
Termín: Rokovanie s právnikom 12.5.2015
Zodpovedný: prof. Rácz
5. Návrh na zloženie pracovných skupín SSKB (predbežné názvy):
1. pracovná skupina : pre legislatívu: garant: Ing. Heriban
2. pracovná skupina : pre kontakty so zahraničím: garant: RNDr. Kapalla
3. pracovná skupina : pre vzdelávanie pregraduálne, postgraduálne a kontinuálne:
garant: MUDr. Molčányiová
4. pracovná skupina : pre časopis a webovú stránku: garant: prof. Rácz, MUDr.
Sečník .
Návhy do nasledujúceho zasadnutia výboru.
6. Perspektívy spolupráce s ostatnými odbornými spoločnosťami:
Spolupráca SSKB a Spoločnosti laboratórnej medicíny (SLM) by mala v budúcnosti
smerovať ku fúzii do jednej spoločnosti pod pracovným názvom Slovenská spoločnosť
klinickej biochémie a laboratórnej medicíny.
Termín: do nasledujúceho zasadnutia VSSKB
Zodpovedný: prof. Rácz
7. Časopis Laboratórna diagnostika a Ateroskleróza:
VSSKB navrhol zjednotenie, resp. spojenie časopisov Laboratórna diagnostika
a Ateroskleróza do jedného odborného časopisu, čím by sa ušetrili ekonomické prostriedky
a rozšírili príspevky publikácií.
Laboratórna diagnostika bude už iba v elektronickej podobe a obmedzený počet
kusov v tlačenej verzii.
1. číslo roku 2015 je pripravené a na náklady prispejú aj organizátori Konferencie
o pregraduálnej výchove v Košiciach, 21-23 mája 2015. Organizátori prispejú na 100 ks
vytlačených exemplárov, SSKB dostane 20 ks, ostatné budú v elektronickej forme.

8. Cena prof. Pecháňa:
Ing. Heriban navrhuje zmeny v štatúte Ceny prof. Pecháňa. Okrem finančnej
odmeny by Cena prof. Pecháňa mala mať aj podobu pamiatkového predmetu – napr.
plakety.
Po predložení konkrétnych návrhov Ing. Heribana sa bude VSSKB novým štatútom
zaoberať.
Členovia SSKB majú právo navrhnúť kandidáta na udelenie Ceny prof. Pecháňa do
konca mája 2015. Svoju nomináciu s krátkym zdôvodnením pošlú do 31.5.2015 na emailovú adresu prof. Rácza (oliracz@gmail.com).
9. Určenie miesta a termínu nasledujúceho zasadnutia SSKB:
Ďalšie zasadanie VSSKB bude 17.6.2015 o 12:30 hod. v Bratislave v sídle SLS na
Cukrovej ulici.
10. Rôzne:
1) Labkvalita 2015:
Dr. Kačániová po rokovaniach s hotelmi navrhuje nasledovný termín a miesto
konania:
18. – 20.10.2015, Hotel Chopok v Demänovskej doline.
VSSKB daný návrh času a miesta konania odsúhlasil a zároveň požiadal Dr. Kapallu,
aby oslovil Dr. Kačániovú, aby sa ujala organizácie Labkvality 2015 a pripravila
rozpočet.
VSSKB navrhuje pre program Labkvality 2015 tieto odborné témy
(predbežné názvy blokov):
1) Zdraviu škodlivé látky
2) Etické a analytické aspekty modernej laboratórnej diagnostiky
3) Vízie, prognózy, perspektívy laboratórnej diagnostiky
4) Kvalita interpretácie laboratórnych výsledkov v praxi
5) Ekonomika & kvalita v laboratóriách a v systéme zdravotnej starostlivosti
V rámci Labkvality 2015 sa predstaví nový výbor SSKB a prednesie svoje
programové vyhlásenie.

Dr. Kapalla bude priebežne kompletizovať návrhy na pozvaných
prednášajúcich a stanoví termíny odovzdania prihlášok a abstraktov, aby mal
VSSKB dostatočný čas na odsúhlasenie.
2) VSSKB odsúhlasil, že bude poskytovať záštitu odborným podujatiam na základe
včas dodanej žiadosti organizátora. Takáto záštita bude podmienená posúdením
kvality odborného programu výborom SSKB, pričom výbor SSKB si vyhradzuje právo
odbornú záštitu neposkytnúť.
3) Po vymenovaní hlavného odborníka pre klinickú biochémiu MZ SR výbor SSKB
odporučí hlavnému odborníkovi vymenovanie 8 krajských odborníkov pre klinickú
biochémiu a znovuzavedenie odborných krajských seminárov.
4) Do 12.5.2015 majú poverení členovia VSSKB podať písomnú správu prezidentovi
SSKB o plnení úloh.
5) Všetci členovia nového VSSKB pošlú Dr. Sečníkovi nasledovné údaje ku
zverejneniu na www.sskb.sk : meno, priezvisko, funkcia vo V-SSKB, adresa
pracoviska, kontakty (telefón, e-mail)

Košice, 29.4.2015

zapísala: RNDr. Katarína Lepejová
vedecký sekretár SSKB

Zápisnica bola upravená podľa pripomienok členov VSSKB a odsúhlasená prezidentom
dňa 7.5.2015.

